
Oponentský posudek na diplomovou práci 

Ondřej Smílek: Svoboda projevu a její meze 

 

Předložená diplomová práce je věnována jednomu z velkých lidskoprávních témat, jehož 

opakovaně potvrzovaná aktuálnost je nezpochybnitelná.  Práce má celkem 59 stran textu, který autor 

uspořádal  do sedmi kapitol, z nichž kapitola 1. (Historický vývoj svobody) a 4. (Meze svobody 

projevu) se dále podrobněji člení. Práce je opatřena stručným úvodem a závěrem, připojeny jsou i 

předepsané abstrakty v češtině a v angličtině spolu s klíčovými slovy. Rozsahem a po formální stránce 

tak diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na tento druh závěrečných prací studentů 

Právnické fakulty UK v Praze. 

V Úvodu autor mimo jiné konstatuje, že svoboda projevu je pevnou součástí moderních 

katalogů základních práv i mezinárodních úmluv o lidských právech, zmiňuje ale též zde blíže 

nespecifikované „hrozby spojené se svobodou projevu, které by bylo chybou podceňovat“ (s. 2). Na s. 

40 diplomant navíc přiznává, že důvodem pro volbu tématu bylo „téma tzv. osvětimské lži“. Autor se 

dále domnívá, že má být svoboda projevu „čas od času“ podrobena i kritickému pohledu, zda její 

limity s ohledem na potřeby a vývoj společnosti jsou ještě schopny tuto společnost chránit, či je 

nutné tyto limity upravit“, což je zřejmě svým způsobem i klíčová hypotéza, kterou bude chtít autor  

ve své práci ověřovat (s. 2). Současně je ovšem i deklarováno, že cílem práce „není jen rozbor 

svobody projevu a jejích mezí, ... ale i přiblížení mého subjektivního pohledu na některé zajímavé 

aspekty, jež s sebou tato právní problematika přináší“ (tamtéž). 

První kapitola diplomové práce je věnována Historickému vývoji svobody projevu (s. 3-11), 

v čemž ovšem není příliš badatelsky objevná, neboť je značně závislá z uvedených pramenů zejména 

na citované monografii P. Molka a P. Jägera. Je zde kombinován zčásti přístup právně filosofický 

(vedle Platóna, zejména obdiv k práci J. S. Milla O svobodě) s přehledem právní úpravy zvoleného 

institutu v minulosti. Obdobné je to i v kapitole 2. Co lze považovat za „projev“?, kde se diplomant 

nechává v zásadě inspirovat přístupem a závěry monografie M. Bartoně z roku 2010. Autor sice 

kupříkladu s odkazem na to, že „je velmi subjektivní“ odmítá brát v úvahu společenskou hodnotu jako 

kritérium vymezení projevu, aniž by však tento svůj názor blíže argumentačně hájil.  

Vlastní jádro diplomové práce O. Smílka tvoří kapitola 3. a 4. (s. 18-52), jež jsou věnované 

platné právní a mezinárodněprávní úpravě svobody projevu a jejím ústavním mezím, jak vyplývají 

především z čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Uváděné vybrané příklady zákonů provádějících 

obsah čl. 17 Listiny se vztahují jak k oborům práva občanského, trestního, tak i správního. Výklad 

vycházející z reprodukování a případně komentování vybraných příslušných ustanovení zákonů autor 

doplňuje popisem konkrétních případů, za něž zvolil souvislost mezi svobodou projevu a popíráním 

holocaustu (s. 40-45) a relativně aktuální usnesení Nejvyššího soudu v souvislosti s interpretací čl. 27 

odst. 2 Ústavy a v něm upravené projevy učiněné členy Parlamentu v jeho komorách a orgánech, za 

něž je ovšem nelze trestně stíhat.  

V prvním z uvedených příkladů autor spatřuje přímou souvislost mezi hlásáním tzv. 

osvětimské lži a bezprostředním ohrožením skupin obyvatel, jako jsou Židé a Romové ze strany 

extrémistických sil (s. 47). Zřejmě proto následně považuje za správný závěr, že „pouze trestními 



normami mohou být postihnuty takové projevy, které mohou ohrozit životy příslušníků menšin, 

Nezodpovězenou tak nadále zůstává otázka, zda za využití moci, síly a represe se za branami věznic 

stanou z nositelů demokracii ohrožujících myšlenek příznivci demokratického právního státu a 

zastánci ochrany menšin. Současně diplomant naopak kriticky nahlíží na judikaturu Nejvyššího soudu 

ve věci „projevů poslanců a senátorů“ (s. 48-52).  

Poslední, 7. kapitola co do rozsahu velmi úsporná, je věnována judikatuře týkající se 

svobody projevu, avšak s výběrem konkrétních věcí provedeným podle neznámého klíče (mediálně 

nejsledovanější spor?) s. 43, či rakouští novináři před ESPL a svoboda projevu. 

Předložená diplomová práce by si před odevzdáním zasloužila pečlivější celkovou jazykovou 

a gramatickou korekturu. 

Celá diplomová práce má téměř sto odkazů pod čarou na literaturu a prameny 

z přiloženého seznamu, včetně bližší specifikace nálezů Ústavního soudu či uváděných příkladů 

stížností podaných k ESPL. 

Kriticky nahlížím na práci autora s prameny, zejména proto, že není dost často zřejmé, co a 

jakým způsobem autor ve své práci doslova, případně v mírně pozměněné podobě cituje, co 

parafrázuje a kde se nechává jen volně inspirovat, stejně tak jako zda se odkaz na pramen vztahuje 

k větě, odstavci, či celé stránce práce. Obtížné pak je na řadě míst specifikovat, co jsou vlastní názory 

a které jsou převzaté názory cizí. 

Na řadě míst by si vybrané naznačené problémy jistě zasloužily hlubší analýzu, některá 

tvrzení z ústavního hlediska neobstojí, kupříkladu proč se autor domnívá, že Ústavní soud ČR je 

„nejvyšším článkem české soudní soustavy“ (s. 53), resp. proč takovým nemůže být? 

Na několika místech diplomové práce autor konstatuje, že ústavně zaručená základní práva 

se mohou dostávat do vzájemné kolize. Postupem doby byly ESPL a ÚS ČR vypracovány standardní 

procesní postupy, jak přistupovat k řešení takových případů. Považuji proto za vhodné, aby znalost 

této materie diplomant doplnil v rámci ústní obhajoby předloženého textu. 

Vzhledem k závěru pojatému autorem „v duchu optimismu“ (s. 58) se nabízí též otázka, 

proč se vůbec zabývat tímto tématem, pokud se autor domnívá, že je v této souvislosti český právní 

řád  ve všech směrech zcela bezproblémový? 

 

Přes uvedené výhrady doporučuji diplomovou práci Ondřeje S m í l k a  k ústní obhajobě a 

současně navrhuji její hodnocení známkou dobře. 

 

V Praze 18. června 2014 

 

                                                                                     JUDr. Věra Jirásková, CSc. 

                                                                                     Katedra ústavního práva 



  

 

 


